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Wojciech Gardziński:

KIEDY ON JEST JEDYNY Z CAŁEGO ŚWIATA SAP KTÓRY W OGÓLE CHCE ZE MNĄ NA TEN
TEMAT ROZMAWIAĆ.

Pracuje Pan w tym biznesie już od dawna - powinien Pan wiedzieć, że szczegóły umów - w tym
również umowa licencyjna z SAP są z reguły poufne.
I nikt poważny na tej grupie nie będzie Panu zdradzał ich szczegółów.

Powtarzam raz jeszcze - odnośnie warunków licencjonowania - niech Pan się zgłosi bezpośrednio
do SAP. Tutaj nikt Panu mimo dobrych chęci nie pomoże - bo albo nie ma odpowidniej wiedzy
albo nie ma uprawnień żeby ją przekazywać...

Nie rozumiem co z tym wszystkim ma wspólnego marketing ?

Skoro tak Pan lubi alegorie - to co do Pana roweru - to kupił go Pan wraz z serwisem i teraz żeby
go nie stracić nie może Pan sobie dospawać dodatkowych dwóch kółek. Co oczywiście nie
oznacza, że nie wolno Panu na nim jeżdzić.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.08.2010, 09:06

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

KIEDY ON JEST JEDYNY Z CAŁEGO ŚWIATA SAP KTÓRY W OGÓLE CHCE ZE MNĄ NA TEN
TEMAT ROZMAWIAĆ.

Pracuje Pan w tym biznesie już od dawna - powinien Pan wiedzieć, że szczegóły umów - w tym
również umowa licencyjna z SAP są z reguły poufne.
I nikt poważny na tej grupie nie będzie Panu zdradzał ich szczegółów.

:) Rozumiem

Powtarzam raz jeszcze - odnośnie warunków licencjonowania - niech Pan się zgłosi
bezpośrednio do SAP. Tutaj nikt Panu mimo dobrych chęci nie pomoże - bo albo nie ma
odpowidniej wiedzy albo nie ma uprawnień żeby ją przekazywać...

Tez rozumiem. Myśli Pan, że ktokolwiek mi odpowie...?

Nie rozumiem co z tym wszystkim ma wspólnego marketing ?

Marketing BI to nie jest stwarzanie wyboru - to jest łowienie w sieć.
To nie jest kuszenie - my Wam damy lepszy produkt / usługę
To jest nagonka w stylu polowania

Skoro tak Pan lubi alegorie - to co do Pana roweru - to kupił go Pan wraz z serwisem i teraz
żeby go nie stracić nie może Pan sobie dospawać dodatkowych dwóch kółek. Co oczywiście nie
oznacza, że nie wolno Panu na nim jeżdzić.

NIE WOLNO MI DO MOJEGO ROWERU DOSPAWAĆ DWÓCH KÓŁEK?! - CZAD.

Kiedy na ten rynek wejdzie "Play"?

Dzwoni do mnie mój do niedawna operator - Moja rozmowa z Panem z Orange:
- My tu dla Pana mamy promocje...
- Nie interesują mnie Wasze promocje.
- A Pan przeniósł numer. Można wiedzieć dokąd?
- Można - do Play.
- (podkreślenie moje, WG - konsultant Orange:) I co, jest taniej. (i to nie było pytanie, raczej
stwierdzenie, co mnie zadziwiło)
- Tak, ale to pikuś. Jest LEPIEJ.

No dobra, ale na poważnie.
Wiem, jak jest na tym ryku - wszyscy to wiemy.
Wszyscy narzekają na Exceliozę - wie Pan ile ludzkiej energii marnuje się przez tą ułomność
rynku, którą tu opisuję? Kilku gości z wielkich firm tak ślicznie ustawiło ten rynek, że miliony
jęczą i próbują to obejść.

Niech mi Pan powie (oczywiście nie liczę na to) ile firm w Polsce kupiło SAP (piszę SAP, bo Pan z
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SAP - dotyczy wszystkich) Z WŁASNEJ WOLI? Z WYBORU?
Albo - bo nas kupili i "chca dostosować" (czyli transfer zysku)
Albo - bo jesteśmy firmą państwową i musimy kupić coś, żeby nam NIK nie zarzucił, ze kupiliśmy
byle co. (czyli chronienie tyłka)
Albo - bo Prezes gra w golfa. A informatycy lubią rafting. (czyli wiadomo co)

100 powodów, a żaden nie ma nic wspólnego z marketingiem - i tu ma Pan rację.

P.S.
Przekroczyliśmy 700. Pzdr.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.10 o godzinie 09:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.08.2010, 09:32

Wojciech Gardziński:

Niech mi Pan powie (oczywiście nie liczę na to) ile firm w Polsce kupiło SAP (piszę SAP, bo Pan
z SAP - dotyczy wszystkich) Z WŁASNEJ WOLI? Z WYBORU?
Albo - bo nas kupili i "chca dostosować" (czyli transfer zysku)
Albo - bo jesteśmy firmą państwową i musimy kupić coś, żeby nam NIK nie zarzucił, ze
kupiliśmy byle co. (czyli chronienie tyłka)
Albo - bo Prezes gra w golfa. A informatycy lubią rafting. (czyli wiadomo co)

100 powodów, a żaden nie ma nic wspólnego z marketingiem - i tu ma Pan rację.

Trochę mi się już znudziła ta obrona SAP - w końcu ja też jestem tylko użytkownikiem :)

Ale ok, skoro z samego SAP nikt się do dyskusji nie pali to odnośnie klientów:
http://www.sap.com/poland/about/customers/alphabetical...
Myślę, że część z nich kupiła SAP również z nie wymienionego przez Pana powodu - po prostu
potrzebowali system do zarządzania firmą.
Lista nie jest pełna - brakuje chociażby firmy, której jestem współwłaścicielem i która (o zgrozo)
również kupiła sobie SAPa... ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.08.2010, 13:31

No dobra, leżę na łopatkach. brakło mi kółka myszki, żeby to przewinąć.
To się nawet dość ściśle pokrywa z referencjami szkoleniowymi.
Ale OK. Są inne powody i, powiem więcej, znam firmy (których nie ma na tej liście) i są, i jest
OK.

Rzeczywiście podjął się Pan rzeczy trudnej, i, ma Pan rację, jakoś nikt z bardzo zinteresowanych
się nie kwapi... Zajęci są.
Dzięki za to!

Chciałbym jednak bardzo uzyskać odpowiedź na moje pytanie. Jeżeli Panowie macie mnie już
dość lub nie wiecie, lub nie możecie - proszę o skierowanie tego pytania do właściwej osoby i
może taką, pośrednią, odpowiedź.
Chciałbym wiedzieć, jak użytkownik Excela może współpracować z SAP?

Na razie, WE WSZYSTKICH ZNANYCH mi przypadkach, jest to poprzez pliki zewnętrzne -
eksporty CSV, XLS. To działa, jak już ustaliliśmy, ale jest dziecinne - odbudowywać bazę na
zewnątrz owej bazy - to realne zaprzeczenie i efektywności, i bezpieczeństwa, ale TAKA JEST
PRAKTYKA.

Pan ma w profilu "Doświadczenie w realizacji rozszerzeń systemów SAP (user exit, BAdi, BTE).
Interfejsy do zewnętrznych systemów firm trzecich:"

Wydaje się, że Pan (Panowie) wie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.08.2010, 14:02

Poproszę, jeszcze raz, po polsku, jak czterolatkowi:
Jak mogę pobrać moje własne dane z systemu SAP?

Już to kiedyś tu pisałem:
to zależy od typu licencji na bazę danych którą posiada klient.
Jeśli kupił licencję na bazę Oracle czy DB2(DB6) czy MS-SQL od firmy SAP przy zakupie licencji
na środowisko SAP(licencja podobna do OEM) to NIE może łączyć się do bazy bezpośrednio przy
pomocy zewnętrznych narzędzi - SAP zastrzega to w umowie licencyjnej.
Jeśli kupił sobie oddzielnie licencje od Oracle, IBM czy Microsoftu albo bazą danych jest DB2 na
i/series(DB4) lub mainframe (DB2 są tu integralną częścią systemu operacyjnego więc płaci się
za nie przy zakupie sprzętu czy nowej wersji OS) to raczej tak, choć tu także trzeba sprawdzić
warunki licencji od producenta bazy.
Jeśli coś jest niejasne to trzeba zadać pytanie dostawcy licencji lub skorzystać z pomocy osoby
która zawodowo zajmuje się kwestią licencji na oprogramowanie.
DB2, DB4 i DB6 to używane przez SAP rozróżnienia wersji DB2 w środowiskach odpowiednio:
mainframe z/os, i-series i LUW (Linux Windows Unix).
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np.
http://www.orafaq.com/wiki/Oracle_Licensing
"Application Specific Full Use Licensing

An Application Specific Full Use (ASFU) license is a restricted type of license sold by a Solution
Provider in conjunction with its third-party Application Package.

For example, you can buy a ASFU license from SAP AG to use Oracle with the SAP/R3 system.
This license would then be application specific and cannot be used for anything else. "
anything else czyli też AFIN.NET

Marcin O. edytował(a) ten post dnia 09.08.10 o godzinie 16:37

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.08.2010, 16:26

Marcin O.:

http://www.orafaq.com/wiki/Oracle_Licensing
"Application Specific Full Use Licensing

An Application Specific Full Use (ASFU) license is a restricted type of license sold by a Solution
Provider in conjunction with its third-party Application Package.

For example, you can buy a ASFU license from SAP AG to use Oracle with the SAP/R3 system.
This license would then be application specific and cannot be used for anything else. "
anything else czyli też AFIN.NET

Wie Pan co - pierwsze słyszę, żeby licencja typu Runtime (dla bazy systemu ERP, tu: SAP) nie
pozwalała na pociągnięcie danych jako widoku i wystawienie ich dla innej aplikacji...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.08.2010, 17:35

Dzięki, dzięki!
1. Dzięki, żeśta wytrzymali te nasze przepychanki, oglądania rowerka przez okno
2. Dzięki, że staracie się to wreszcie wyjaśnić

Panie Andrzeju, ja już słyszałem takie różne "poważne powody", że nawet owe "prawa autorskie
do bazy" to pikuś. Najczęstszym powodem jest to, że Pan DBA nie ma czasu, żeby przyjść z
pokoju obok, a ja do niego nie mogę, bo nadmucham na serwer. Nie dziwi nic.

Panie Marcinie,
Postarał się Pan, fajnie, bardzo fajnie nawet, ale ja dalej nie rozumiem.

Może tak:
Oracle - nie bo nie. (I wiem to. I obchodzę te straszne zakazy ślicznie wydruczkami - jakby to
informatyk zobaczył, to by się uśmiał, ale klient ma O. i już.)
SQLS,DB2 - zależy od licencji
Gdy ASFU (nie mam pojęcia co to, jakby nas Pan pokierował...) - to tak
Gdy ... to siak
Gdy ... itp

Bardzo proszę o taki bardzo konkret.

P.S.
Aha, mnie interesuje to przede wszystkim z punktu widzenia UŻYTKOWNIKA EXCELA. Ja nie
jestem tu żadna "third party". Jak użytkownik będzie mógł i chciał, to może sobie rozwinie
Excelka, żeby mieć lepiej.

Ale JA CHCĘ ZNAĆ MINIMUM!
Szczerze to chcę wiedzieć, co mam mówić ludziom na szkoleniach. Tak, to właśnie ci najbardziej
zainteresowani.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.10 o godzinie 22:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.08.2010, 22:26

Wojciech Gardziński:

Panie Andrzeju, ja już słyszałem takie różne "poważne powody", że nawet owe "prawa
autorskie do bazy" to pikuś. Najczęstszym powodem jest to, że Pan DBA nie ma czasu, żeby
przyjść z pokoju obok, a ja do niego nie mogę, bo nadmucham na serwer. Nie dziwi nic.

Ale to przecież absurd - Pan nie zamierza łączyć się AFINem z bazą danych aplikacji SAP. Kto by
Panu na to pozwolił! :D To aplikacja SAP ma się połączyć ze swoją bazą danych i je wystawić. I
na to jest licencja typu Runtime.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.08.2010, 10:38

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Panie Andrzeju, ja już słyszałem takie różne "poważne powody", że nawet owe "prawa
autorskie do bazy" to pikuś. Najczęstszym powodem jest to, że Pan DBA nie ma czasu, żeby
przyjść z pokoju obok, a ja do niego nie mogę, bo nadmucham na serwer. Nie dziwi nic.

Ale to przecież absurd - Pan nie zamierza łączyć się AFINem z bazą danych aplikacji SAP. Kto
by Panu na to pozwolił! :D To aplikacja SAP ma się połączyć ze swoją bazą danych i je
wystawić. I na to jest licencja typu Runtime.

Absurd, absurd...
Ja nie wiem czy ja się chcę łączyć AFINEM - ja się chcę łączyć zwykłą kwerendą...

Sytuacja z życia (być może opowiadałem na "klubie", nie pamiętam):
Księgowa nas wezwała, jako doktorów od Excela. Posadziła i "ja chcę moje dane księgowe". My
Excel, kwerenda, "jakie ma Pani hasło?" - wpisała - wszystkie tabele jak na dłoni, bajka...
Poleciała nam zrobić kawę z tego szczęścia i zaczęliśmy buszować...
Przyleciał pan informatyk "Co wy tu k..a robicie? I pokazuje umowę: "Dostęp do bazy jest
jednoaplikacyjny..." (oczywiście Oracle).
I się szczęście skończyło.:(
Oczywiście, problem rozwiązaliśmy: Księgowa robiła "raporty systemowe" (czytaj: "obrotówkę"),
ale system był przestaszliwie nowoczesny i robił tylko do HTML. To my te htmlki jako tekst przez
ODBC do jakieś bazki i dalej standard...

Oczywiście, że chcę do widoku i Runtime!
Ale nie ma!
I dlatego proszę o bardzo łopatologiczną specyfikację, CO MOŻE UŻYTKOWNIK
EXCELA? Taki zwykły najzwyklejszy.
(I widzi Pan, jakie problemy... Wszyscy niby wiedzą, ale to tajemnica straszna - handlowa.
Niedługo wyjdą "prawa autorskie" itp. Ja to już ćwiczyłem, stąd ta upierdliwość)

P.S.
Oczywiście że to aplikacja SAP ma się połączyć z bazą SAP i wystawić.
Jak to mówię, to wszyscy, że:
* "przecież może Pan sobie kupić programistę ABAPA, który to zrobi."
A Pan informatyk i tak nie wpuści... bo się będzie obawiał nieznanego.
** "przecież SAP jest otwarty, robi tyle ślicznych eksportów..."
To dlaczego naród zamawia tyle raportów, to dlaczego ten ogólny bałagan excelowy trwa w
najlepsze?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.08.10 o godzinie 11:00

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.08.2010, 10:51

Wojciech Gardziński:

Oczywiście że to aplikacja SAP ma się połączyć z bazą SAP i wystawić.

A co to znaczy "wystawić" ? SAP ma je przetrnasferować do innej bazy danych ?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.08.2010, 11:29

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Oczywiście że to aplikacja SAP ma się połączyć z bazą SAP i wystawić.

A co to znaczy "wystawić" ? SAP ma je przetrnasferować do innej bazy danych ?

OK. Jak wymagam(y) specyfikacji od innych, to sam również cos muszę wyspecyfikować, OK!
(Słuszna uwaga!)
Ponieważ musimy to zrobić na jakimś konkretnym przykładzie, przećwiczmy temat owej
obrotówki księgowej lub dokumentów sprzedaży.

Definicje:
SAP ma bazę - OK. Nikt nie ma zamiaru jej naruszać ani się do niej włamywać - chcemy tylko
odczyt i to delikatny, wielodostęp itp.

Obrotówka to pewien raport - jego definicja jest gotowa, bo wymagana przez Ustawę o
Rachunkowości
Zestawienie dokumentów to po prostu lista dokumentów sprzedażowych z dołączonymi
PODSTAWOWYMI słownikami - max. 3-5 tabel. Reszta słowników wystawiona jako tabelę do
pociągnięcia inną kwerendą - ale skupiamy się na tamtych.

"CO WYSTAWIĆ?"
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Chciałbym otrzymać widok tych dwóch raportów w sposób, umożliwiający ich
dowolny, wielodostępowy, odczyt zwykłą kwerendą Excela.
Jeśli można, to przez klienta NIE POSIADAJĄCEGO SAP, ale, oczywiście posiadającego login do
bazy i przez to identyfikowalnego, itp. JEŚLI BAZA JEST MOJA, to chyba mogę? (Rozumiem, ze
nie mogę, bo korzystam z tabeli SAP, a to już nie mój rower, bo prawa autorskie - czy się
mylę?)

"DOKĄD WYSTAWIĆ?"
Baza danych SAP to SQLS, Oracle, DB2. To SZBD. W każdym SZBD można zrobić wiele "baz
danych". Chciałbym bazę danych, drugą, może być na tym samym serwerze, ale niezależną. Ma
być "zarządzana", czyli nie że dla każdego - system dostępu itp. Tu.
Ja postuluję i np. nie widzę przeszkód, żeby taki widok był robiony do jakiegoś MYSQLa na
zewnątrz - pełna gwarancja, zarządzanie itp, a jednak darmowa, łatwa i niezależna. Czyli taka
hurtownia - mirror, jak zwał, tak zwał.

bardzo proszę o pytania, jeśli ktokolwiek czegokolwiek nie rozumie. Chcę zrobić SPECYFIKACJĘ,
a ta musi być jasna.

W przypadku AFINA architektura ma wyglądać tak:

Bez AFINA - proszę sobie wyciąć, co niepotrzebne, czyli, praktycznie, tylko napisy "AFIN.NET", bo
sama architektura się nie zmienia.
(czyli Access sobie sam ciągnie tabelki z ERPa, albo ten mu je "wsadza", a Excel współpracuje z
Accessem kwerendami, cuby się robią na bazie kwerend Accessa) (Pan Andrzej wie ;) )

Tutaj obrazek "ogólny"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.08.10 o godzinie 14:56

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.08.2010, 11:47

Zaś dygresja:
Skąd to cytat?
(podkreślenia moje)
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Wojciech

Work All Day Without Leaving Excel

Many SAP ERP Financials users prefer to work in Excel all day, every day. Z Option

offers a variety of the spreadsheet-based tools to make this possible. 1. GLSU (General Ledger

Spreadsheet Uploader) 2. Budget Loader (Cost Centers, Internal Orders, and more). 3.

LIVExpress (Process Manual Invoice Verification Documents - MIRO). See working examples of

these tools.

Odp.
http://www.sap.com/community/showdetail.epx?ItemID=17737

Tłumaczenie na polski (Podziwiam spostrzegawczość!):
Wszyscy pracują w Excelu. Ale żeby się dostać, potrzeba zakupić aplikację - i tu długa lista.
DLACZEGO NA TEJ LIŚCIE NIE MA EXCELA?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.08.10 o godzinie 13:52

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.08.2010, 13:49

Wojciech Gardziński:

Ale nie ma!
I dlatego proszę o bardzo łopatologiczną specyfikację, CO MOŻE UŻYTKOWNIK
EXCELA? Taki zwykły najzwyklejszy.
(I widzi Pan, jakie problemy... Wszyscy niby wiedzą, ale to tajemnica straszna - handlowa.
Niedługo wyjdą "prawa autorskie" itp. Ja to już ćwiczyłem, stąd ta upierdliwość)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2010, 08:26

Jest! Jest sposób na pozbycie się Excelowców! Niech nie brużdżą!

Sposób konsultanta TETY (MR):

2) Osoba lub zespól odpowiedzialny za wdrożenie, musi być mocno umocowany pod
Zarządem, aby wszelkie przepychanki z przyszłymi użytkownikami mieć z góry
wygrane. Uwzględnianie i spełnianie wszystkich życzeń użytkowników już na
początku wdrożenia jest z góry skazane na niepowodzenie. Wszelkie dyskusje na
temat wyglądu raportów czy przenoszenia zestawień i opracowań z Excela należy
ucinać w zarodku - nie wdrażamy nowego arkusza kalkulacyjnego - po zapoznaniu się z
możliwościami raportowymi wdrażanego systemu, wiemy czego oczekiwać i wszelkie
dywagacje na temat tabelek, i innych pierdół trzeba szybko kończyć; to nie jest konkurs na
najładniejszy raport.

podkreślenia moje-WG
http://www.goldenline.pl/forum/179968/wasze-opinie-na-...

P.S. czy ktoś się dziwi, że AFIN najlepiej sprzedaje się wśród klientów TETY (>10)?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.10 o godzinie 09:38

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2010, 09:34

Cytat wyjęty troszkę z kontekstu, ale rzeczywiście coś w tym jest. Moja wypowiedź:
"Uwzględnianie i spełnianie wszystkich życzeń użytkowników już na początku wdrożenia jest z
góry skazane na niepowodzenie. Wszelkie dyskusje na temat wyglądu raportów czy przenoszenia
zestawień i opracowań z Excela należy ucinać w zarodku - nie wdrażamy nowego arkusza
kalkulacyjnego - po zapoznaniu się z możliwościami raportowymi wdrażanego systemu, wiemy
czego oczekiwać i wszelkie dywagacje na temat tabelek, i innych pierdół trzeba szybko kończyć;
to nie jest konkurs na najładniejszy raport."

powinna być zakończona zdaniem:

Do takich celów służy nam Excel, a system ERP ma być wdrożony w zakresie swojej
funkcjonalności, oraz ma pozwolić na łatwy eksport danych, które po udanym wdrożeniu
będziemy sobie obrabiać według życzeń użytkowników w Excelu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2010, 12:27

Ha! OK. Cytat obroniony.
Ale nie do końca.

Proszę zwrócić uwagę na metodę ERPów wdrażania systemów, którą Pan tu trochę... powiela.
ERPy twierdzą: My jesteśmy tacy bardzo ważni, bo tu się trzeba krzątać rok, a jak już
osiągniemy nasz wspaniały cel, to rzucimy jakiś ochłap do Excela

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/36
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I robią w sumie tak, jak Pan napisał. Robią, oddają, a ty się, analityku, baw dalej w
WYSZUKAJ.PIONOWO, linki itp. BO JEDYNYM SPOSOBEM KONTAKTU jest jakiś ochłap wyrzucony
do Excela, przepraszam, eksport jakiegoś raportu. Bez powiązania z innymi, bez możliwości
automatycznego odświeżania, bez żadnej kontroli dostępu (bo to już raport zewnętrzny) itp.
Ta fatalna architektura skutkuje zabawą excelową, którą Pan eufemistycznie nazwał "będziemy
sobie obrabiać według życzeń użytkowników w Excelu."

Jeżeli nie zmieni się architektury przetwarzania informacji - nie ma szansy, żeby cokolwiek się tu
zmieniło.

Ja postuluję:

1. ERP ma udostępniać tabele - widoki, bez konieczności wołania jakiegokolwiek konsultanta.
Jest raport/tabela/wydruk MA BYĆ ZAPISYWALNY JAKO WIDOK
Jeżeli ERP jest taki toporny, że "Się nic nie da" to omijamy jego niemożność po prostu traktując
eksporty jako tabele

2. Tworzymy pośrednią warstwę danych. Idei HD nie wymyśliłem ani ja ani twrcy współczesnych
BIajków. Musi być.
(IMA się chowa - próbuje odtwarzać funkcjonalność HD na końcówkach klienckich. Fajnie, że RAM
jest tani, ale gdyby konie staniały, nikt by się chyba już na nie w transporcie nie przesiadł, czyż
nie?)
Tylko, że HD MA BYĆ NARZEDZIEM ANALITYKA, a nie BIajkiem, czyli przedłużeniem
"niemożności" ERPa, a prawie zawsze jest. Bo, czy z ERPa, czy z BIajków, wszyscy ciągną do
Excelka.

3. Tworzymy narzędzia do współpracy arkusza kalkulacyjnego (nie piszę jednoznacznie Excela,
bo ostatnio zrobiłem funkcje SQLowe dla OpenOffica - działają!) z HD, ale nie na zasadzie
"otwórz plik i zrób tabelę przestawną" tylko komunikując ów arkusz TAK JAK CHCE
UŻYTKOWNIK, czyli FUNKCJAMI ARKUSZOWYMI.

Przydałaby się jakaś nazwa do tej architektury, oczywiście anglobełkotliwa, ale cóż, globalizacja.
Propozycja 1.
Simple Spreadsheet-Oriented Open Analysis Architecture, czyli SSOOAA, czyli SOA doubled, czyli

SOA2.

To kojarzy się z SOA - Service Oriented Architecture - i bardzo dobrze.

Bo, właściwie, to, co proponuję z tymi widokami, to nic innego, jak usługa takiego ERPA. Kolejną
usługą jest owa HDA - hurtownia danych analityka.

A klientem tej usługi (tych usług) jest oczywiście EXCEL.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.08.10 o godzinie 11:25

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.08.2010, 09:53

Praktyczna realizacja SOA2
http://www.goldenline.pl/forum/1871604/kompletna-hurto...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.08.2010, 08:56

Czy to nie o Business Intelligence?
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 34  35  36  37  38  …  82     Następna »

(
http://pl.wikipedia.org/wiki/HAL_9000)

Został uruchomiony w laboratoriach HAL w Urbana, Illinois, 12 stycznia 1997 (w filmie: 1992).
Jego pierwszym instruktorem był dr Chandra (w filmie: Pan Langley). Jako największe
osiągnięcie przemysłu informatycznego i najbardziej zaawansowany projekt sztucznej
inteligencji, został zainstalowany na statku "Discovery 1" jako kontroler misji.
Zarządza wszystkimi aspektami technicznymi misji i kontroluje jej przebieg, a także
jako jedyny zna prawdziwy cel wyprawy. Jego interfejs został zoptymalizowany pod
kątem komunikacji z człowiekiem [dashboards? - przyp.WG]- komunikacja głosowa i
bardzo rozwinięty podsystem "emocjonalny" czynią go rozmówcą o intelekcie
człowieka.

Podczas lotu ku księżycowi Saturna (w powieści), ku Jowiszowi (w filmie), HAL po udowodnieniu
mu pomyłki, być może pod wpływem Monolitu, buntuje się przeciw ludzkiej załodze (9 lat później
okazuje się, że było to wynikiem otrzymania sprzecznych poleceń [nie-JWP, czyli się
ktoś pewnie zapytał o dowolną wielkość o kilku interpretacjach - przyp.WG], co
sprawiło że chciał najlepiej je zinterpretować i popadł w tzw. "pętlę Hofstadtera-
Möbiusa"). Zabija wszystkich członków załogi, z wyjątkiem dowódcy, Davida Bowmana, który
wyłącza wyższe funkcje HAL-a, pozostawiając systemy odpowiedzialne za
funkcjonowanie statku i utrzymanie warunków życia jednoosobowej już załogi [czyli
włącza Excela - przyp.WG]. W czasie "agonii" HAL powoli zaczyna tracić swoją
świadomość; jest wyraźnie przestraszony ("Dave, will you stop? - "Dave,
przestaniesz?"; "My mind is going. I can feel it" - "Mój umysł odchodzi. Czuję to.").
Ostatecznie śpiewa piosenkę "Daisy Bell" i traci 'świadomość'.
(...)
Ciekawostki [edytuj]

Po przesunięciu liter w nazwie komputera HAL o jedną do przodu, otrzymuje się
akronim IBM. Autorzy stwierdzili jednak, że jest to czysty przypadek.

P.S.
... a jak się owo IBM odwróci, czyli, jak się wszystko zrobi odwrotnie, niż chce ów "komputer
alias BI", wyjdzie MBI, czyli Microsoft Business Intelligence, w skrócie "Excel".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.09.10 o godzinie 17:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2010, 16:53

A już się zastanawiałe dlaczego tak długo pan nic nie pisze... Teraz juz wiem ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2010, 23:52

David Bowman tutaj:
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/R2-SSBI....

No przecież to się nie mieści w 100GB-owym RAMie, jakie tu rzeczy wypisują:

Self-Service Business Intelligence
IT departments and users have traditionally been at odds with each other over self-service
analytics. IT departments seek to maintain IT governance and control; end-users want to
generate and manage their own content and reporting. With managed self-service business
intelligence in SQL Server 2008 R2, these two worlds meet, providing significant business
advantage. SQL Server 2008 R2 provides both end-users and IT with cutting edge tools to
create, analyze and model, share and manage business intelligence data in a secure and
streamlined way.
Self-service analysis tools allow end-users to quickly create solutions from disparate
data sources within a familiar Microsoft Office Excel user interface.

P.S. Co prawda nie mam zielonego pojęcia, co tu robi ów SQLS 2008 R2, bo ja to samo właśnie
robię na Accesskach i Excelku 2003, ale coż... marketing.

Ja jednak w tym widzę pewien sygnał: Microsoft zauważył i się wypowiedział.
Roma locuta - causa finita.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.09.10 o godzinie 17:03

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.09.2010, 16:39
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